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Resumo
Baccaro AF. Validação da versão em português da entrevista telefonica para avaliação do
estado cognitivo – modificada (TICS-M) em pacientes acometidos por acidente vascular
cerebral [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2014.
Introdução: O AVC (acidente vascular cerebral) é uma das mais importantes causas de
alterações neuropsicológicas. Uma avaliação cognitiva inicial realizada por telefone implicaria
em um diagnóstico mais precoce de prejuízo cognitivo e demência, reduzindo custos e tempo.
Objetivo: Examinar as propriedades psicométricas da versão brasileira da Entrevista Telefônica
para Avaliação do Estado Cognitivo - Modificada (TICS-M) em pacientes pós-AVC. Métodos:
Previamente à validação da TICS-M em indivíduos acometidos por AVC, foi realizada tradução
para o Português do Brasil e adaptação transcultural da versão original da TICS-M em uma
amostra de 30 sujeitos não clínicos. Após esta fase, um subgrupo de 61 pacientes com AVC,
participantes do Estudo da Mortalidade e Morbidade do AVC (EMMA) que ocorre no Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo, foram convidados a participar da validação da
TICS-M, seis meses após o evento agudo. A TICS-M foi aplicada em três momentos: avaliação
inicial (entrevista presencial), uma e duas semanas após a primeira avaliação. Na avaliação
inicial, além da TICS-M, questionários adicionais foram aplicados para avaliar a cognição:
MoCA (Montreal Cognitive Assessment), MEEM (Mini Exame do Estado Mental); e para a
depressão, HDRS (Hamilton Depression Rating Scale). Todos os questionários foram aplicados
por duas entrevistadoras treinadas para o estudo. A confiabilidade intra-observador da TICS-M
foi testada através dos coeficientes de Pearson, Intraclasse e alfa de Cronbach. As características
internas do TICS-M também foram avaliadas através de uma análise exploratória utilizando o
método Análise de Componentes Principais. A validade discriminatória do instrumento para
rastreamento de demência pós-AVC foi avaliada em comparação a MEEM pela análise da área
sob a curva (AUC) determinada pela curva ROC. Foram calculadas sensibilidade e
especificidade para o ponto de corte ideal para rastrear demência. Resultados: De maneira
geral, a TICS-M traduzida para o português apresentou um bom entendimento dos itens na
mostra de indivíduos não clínicos. Foi observada uma frequência de 23% sugestiva de demência
pós-AVC. O nível de escolaridade esteve positivamente associado ao estado demencial rastreado
pelo MEEM. O estado depressivo assim como outras características de base não se associou à
demência sugerida pelo MEEM. A confiabilidade teste-reteste intra-observador revelou taxas
quase totais nos três momentos avaliados (Pearson Coeficiente >0,85, Coeficientes de
Correlação Intraclasse >0,85 e Coeficiente alfa de Cronbach: 0,96). A análise fatorial
determinou três domínios: memória de trabalho e atenção; memória recente e de evocação e
orientação. A área sob a curva (AUC) determinada para a TICS-M em comparação com MEEM
foi de 0,89 (intervalo de confiança 95%: 0,80-0,98). O ponto de corte sugerido para TICS-M foi
de 14 pontos (escala de 0-39 pontos) para rastrear demência com sensibilidade de 91,5% e
especificidade de 71,4%. Resultados semelhantes foram observadas com o MoCA. Conclusão:
A versão brasileira da TICS-M sugere ser um instrumento de pesquisa útil e confiável para
rastrear demência em pacientes pós-AVC.
Descritores: Demência/psicologia; Demência/prevenção & controle; Demência/epidemiologia;
Escalas de graduação psiquiátrica; Estudos de validação; Psicometria/métodos; Transtornos
cognitivos/epidemiologia;
Transtornos
cognitivos/psicologia;
Transtornos
cognitivos/complicações; Consulta remota; Acidente vascular cerebral/psicologia; Acidente
vascular cerebral/epidemiologia; Acidente vascular cerebral/complicações; Entrevista como
assunto; Entrevista psicológica; Questionário; Telefone; Brasil/epidemiologia; Depressão.

Abstract
Baccaro AF. Validation of the portuguese version of the telephone interview for cognitive
status – modified (tics-m) among post-stroke patients [Dissertation]. São Paulo. “Faculdade
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014.
Introduction: Stroke is one most important cause of neuropsychological disorders. An
initial cognitive assessment performed by telephone resulting in an early diagnosis of
cognitive impairment and dementia, reducing costs and time. Objective: To examine the
psychometric properties of the Brazilian version of the Modified Telephone Interview for
Cognitive Status Assessment (TICS-M) for assessment of dementia in post-stroke patients.
Methods: Prior to validation of TICS-M in post-stroke patients, translation was performed
for the Brazilian-Portuguese and cross-cultural adaptation of the original version of TICS-M
in a non-clinical sample of 30 subjects. After this phase, 61 stroke patients enrolled in the
Stroke Mortality and Morbidity Study (The EMMA study) that occurs at the University
Hospital of the University of São Paulo, were invited to participate in this sub-study to
validate the TICS-M six months after the acute event. The TICS-M was applied in three
moments: first evaluation (personal interview), one and two weeks after of the first
evaluation. At the first evaluation, beyond the TICS-M, additional questionnaires were
applied to assess cognition: MoCA (Montreal Cognitive Assessment), MMSE (Mini-Mental
Status Examination), and for depression, HDRS (Hamilton Depression Rating Scale). All
questionnaires were administered by two trained interviewers for the study. Reliability of
the TICS-M was tested by intra-observer rates using Pearson, Intraclass and Cronbach´s
alpha coefficients. The internal characteristics of TICS-M were also evaluated by an
exploratory analysis using Principal Component Analysis. The discrimination validity of the
instrument to assess dementia was evaluated by comparison to the MMSE analysis of the
area under the curve (AUC) determined by the ROC curve. Sensitivity and specificity for
the ideal cutoff to assess dementia were calculated. Results: In general, the TICS-M
translated into Portuguese version showed a good understanding of the items in non-clinical
individuals. A frequency of 23% suggestive of post-stroke dementia was observed. The
level of education was positively associated with dementia status assessed by MMSE. The
depressive status, as well as, other baseline characteristics was not associated with dementia
suggested by MMSE. Test-retest reliability intra-observer revealed almost total rates in the
three evaluation moments (Pearson coefficient >0.85, Intraclass Correlation Coefficient
>0.85 and Cronbach's alpha coefficient: 0.96). The factorial analysis determined three
domains: working memory and attention, recent and recall memory and orientation. The
area under the curve (AUC) determined by TICS-M compared to MMSE was 0.89 (95%
confidence interval: 0.80-0.98). The cutoff suggested for TICS-M was equal or greater than
14 points (range 0-39 points) to assess dementia (91.5% sensitivity, 71.4 % specificity).
Similar results were observed with the MoCA. Conclusion: The Brazilian version of TICSM suggests being a useful and reliable research instrument to evaluate dementia in poststroke patients in epidemiological studies.
Descriptors:
Dementia/psychology;
Dementia/prevention
&
control;
Dementia/epidemiology; Psychiatric status rating scales; Validation studies;
Psychometrics/methods;
Cognition
disorders/epidemiology;
Cognition
disorders/psychology;
Cognition
disorders/complications;
Remote
consultation;
Stroke/psychology; Stroke/epidemiology; Stroke/complications; Interviews as topic;
Interview, psychological; Questionnaires; Telephone; Brazil/epidemiology; Depression

LISTA DE TABELAS
Tabela 1.

Descrição da quantidade de palavras lembradas e evocadas pelos
30 participantes da tradução e adaptação transcultural da TICS-M
de acordo com o nível de escolaridade, 2010_________________

51

Tabela 2.

Características de base dos 61 indivíduos do sub estudo de
validação da TICS-M participantes da coorte EMMA (Estudo de
Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral), de
acordo com o estado cognitivo segundo o MEEM, 2011-2013___ 54

Tabela 3.

Análise de correlação intra-observador de Pearson e coeficiente
intraclasse para os escores da TICS-M obtidos nos 3 períodos de
avaliação do estudo de validação nos 61 participantes do estudo
EMMA, 2011-2013_____________________________________ 58

Tabela 4.

Fatores identificados pelo método de Análise de Componentes
Principais (ACP) dos 103 participantes totais da fase de tradução
e adaptação transcultural e da fase de validação da TICS-M, 20112013_________________________________________________ 61

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.

Fluxograma da tradução e adaptação transcultural da TICS-M,
2010________________________________________________ 40

Figura 2.

Fluxograma da validação da TICS-M em amostra dos
participantes da coorte EMMA (Estudo de Mortalidade e
Morbidade do Acidente Vascular Cerebral), de acordo com o
estado cognitivo segundo o MEEM, 2011-2013______________ 40

Figura 3.

Quantidade de vezes que as palavras foram lembradas entre os
participantes entrevistados no processo de tradução e adaptação
transcultural da TICS-M, 2010___________________________ 49

Figura 4.

Casuística do estudo de validação da TICS-M entre os
participantes do estudo EMMA, no período de 18/02/2011 a
31/12/2013___________________________________________ 53

Figura 5.

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) da TICS-M
comparada ao MEEM sugestivo de demência do estudo de
validação nos 61 participantes do estudo EMMA, 2011-2013___ 59

Figura 6.

Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) do MoCa
comparado ao MEEM sugestivo de demência do estudo de
validação nos 61 participantes do estudo EMMA, 2011-2013___ 59

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.

Distribuição do nível educacional dos 30 indivíduos que
participaram da tradução e adaptação transcultural da TICS-M de
acordo com o gênero, 2010______________________________ 45

Gráfico 2.

Distribuição etária dos 30 indivíduos que participaram da
tradução e adaptação transcultural da TICS-M de acordo com o
gênero, 2010__________________________________________ 46

Grafico 3.

Distribuição do escore da TICS-M dos 30 indivíduos que
participaram da tradução e adaptação transcultural da TICS-M de
acordo com o gênero, 2010______________________________ 47

Gráfico 4.

Avaliação de funcionalidade pela escala de Rankin-modificada
(Rankin-M)-180 dias pós evento agudo dentre os 61 participantes
do estudo EMMA de acordo com o prejuízo cognitivo pelo
MEEM, 2011-2013____________________________________ 55

Gráfico 5.

Distribuição do escore da TICS-M do estudo de validação da
TICS-M nos 61 participantes do estudo EMMA, 20112013________________________________________________ 56

Gráfico 6.

Distribuição do escore do MEEM do estudo de validação da
TICS-M nos 61 participantes do estudo EMMA, 20112013________________________________________________ 56

Gráfico 7.

Distribuição do escore do MoCA do estudo de validação da
TICS-M nos 61 participantes do estudo EMMA, 20112013________________________________________________ 57

LISTA DE SÍMBOLOS
%
<
≤
˃
≥
±
n
p

Porcentagem
Menor que
Menor ou igual a que
Maior que
Maior ou igual a que
Mais ou menos que
Probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que
aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula
Número de sujeitos de uma amostra

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACP
AIT
AUC
AVC
AVCH
AVCI
CAMCOG
CAMDEX
CCI
CNPq
DALY
DP
DSM-4
DV
ELSA
EMMA
HDRS-31
HSA
HU
IC
KMO
MEEM
MoCA
NIHSS
OMS
PHQ-9
ROC
SCID-1
SPSS
STEP
TCLE
TDM
TICS
TICS-M
USP

Análise de Componentes Principais
Ataque Isquêmico Transitório
Área sob a curva
Acidente Vascular Cerebral
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico
Acidente Vascular Cerebral Isquemico
Cambridge Cognitive Examination
Exame de Cambridge para Transtornos Mentais do Idoso
Coeficiente de Correlação Intraclasses
Conselho Nacional de Pesquisa
Medida de Incapacidade Ajustada por Anos de Vida
Desvio Padrão
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fourth
Desvio Padrão
Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto
Estudo da Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral
Hamilton Depression Rating Scale Versão 31 Itens
Hemorragia Subaracnóidea Aguda
Hospital Universitário
Intervalo de Confiança
Teste Kaiser-Meier-Olkin
Mini E xame do Estado Mental
Montreal Cognitive Assesment
National Institute of Health Stroke Scale
Organização Mundial da Saúde
Patient Health Questionnaire versão 9 itens
Receiver Operating Characteristic
Structured Clinical Interview for DSM Axis I Disorders
Software Package for Statistical Analysis
the WHO STEPwise approach to surveillance instrument
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Transtorno Depressivo Maior
Telephone Interview for Cognitve Status
Telephone Interview for Cognitve Status – versão modificada
Universidade de São Paulo

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO_________________________________________________ 16

1.1.

Estudo da Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral (EMMA)_ 18

1.2.

Epidemiologia do Acidente Vascular Cerebral (AVC)____________________ 19

1.3.

Prejuízo cognitivo e demência no paciente acometido por AVC____________ 20

1.4.

Depressão e prejuízo cognitivo ou demência pós-AVC___________________ 21

1.5.

Rastreio de prejuízo cognitivo e demência pós-AVC_____________________ 23

2.

JUSTIFICATIVA_______________________________________________ 27

3.

HIPÓTESE____________________________________________________ 29

4.

OBJETIVO____________________________________________________ 31

5.

MÉTODOS____________________________________________________ 33

5.1.

Área de referência e população do estudo_____________________________ 34

5.2.

Definição de casos de acidente vascular cerebral (AVC)__________________ 35

5.3.

Definição de prejuízo de cognitivo e demencia pós-AVC_________________ 36

5.4.

Instrumentos do estudo____________________________________________ 37

5.5.

Fluxograma da pesquisa___________________________________________ 40

5.6.

Riscos e benefícios_______________________________________________ 41

5.7.

Cálculo da amostra_______________________________________________ 41

5.8.

Análise estatística________________________________________________ 42

5.9.

Aspectos éticos__________________________________________________ 43

6.

RESULTADOS_________________________________________________ 45

6.1.

Tradução e adaptação transcultural___________________________________ 46

6.2.

Validação_______________________________________________________ 53

6.3.

Características da amostra avaliada de 18/02/2011 a 31/12/2013___________ 54

6.4.

Distribuição dos escores dos instrumentos_____________________________ 56

6.5.

Análise de confiabilidade__________________________________________ 58

6.6.

Análise do poder discriminativo da TICS-M___________________________ 59

6.7.

Análise de Fatores________________________________________________ 61

7.

DISCUSSÃO___________________________________________________ 63

7.1.

Tradução e adaptação transcultural___________________________________ 64

7.2.

Validação_______________________________________________________ 64

7.3.

Limitações do Estudo_____________________________________________ 67

8.

CONCLUSÃO__________________________________________________ 68

9.

PERSPECTIVAS DO ESTUDO___________________________________ 70

10.

REFERENCIAS BILBIOGRÁFICA_______________________________ 72

11.

ANEXOS______________________________________________________ 79

11.1. TCLE_________________________________________________________ 80
11.2. TICS__________________________________________________________ 81
11.3. Ficha de Triagem________________________________________________ 82
11.4. STEP__________________________________________________________ 84
11.5. TICS-M________________________________________________________ 87
11.6. MEEM________________________________________________________ 89
11.7. MoCA_________________________________________________________ 90
11.8. PHQ-9_________________________________________________________ 91
11.9. HDRS-31______________________________________________________ 92

16

INTRODUÇÃO

17
1. Introdução
Dados estatísticos recentes revelam que em 2005 o acidente vascular cerebral
(AVC) foi responsável por cerca de 5,8 milhões de mortes, das quais mais de 85%
ocorreram em países com baixo e médio nível socioeconômico.

1,2

No Brasil, dados de

2004, indicam que a doença cerebrovascular como responsável pela ocorrência de 91
mortes a cada 100.000 habitantes sendo a primeira causa de mortalidade em mulheres e
a segunda em homens.

3

O aumento recente da morbi-mortalidade associada à doença

cerebrovascular em países em desenvolvimento, está intimamente relacionado ao
envelhecimento populacional, à modificação de hábitos de vida e, consequentemente, ao
aumento na prevalência de fatores de risco cardiovasculares clássicos. 4,5 Segundo dados
do estudo INTERSTROKE, a hipertensão arterial, causas cardiovasculares (fibrilação
ou flutter atrial, infarto miocárdio prévio, febre reumática e prótese cardíaca valvar),
tabagismo, obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia (relação apolipoproteína B/A1),
inatividade física, ingestão de álcool acima de 30 doses/mês, estresse psicossocial e
depressão em conjunto estão associados com 90% do risco de AVC. 6 Adicionalmente,
estatísticas nacionais recentes relatam um risco de morte por AVC duas vezes maior em
áreas com baixo nível socioeconômico comparativamente às áreas com maior SES na
cidade de São Paulo. 7
Apesar do impacto da doença cerebrovascular como um importante problema de
saúde pública, poucos recursos têm sido direcionados em estratégias para controle dos
fatores de risco, sistematização das redes públicas de atendimento médico, e
principalmente de reabilitação e suporte aos pacientes vítimas do AVC. Além das
limitações físico-motoras, o paciente no pós-AVC, frequentemente pode desenvolver
alterações neuropsicológicas, geralmente associadas a uma piora do estado cognitivo
com evolução para demência 8, prejuízo da recuperação da função motora e, em última
instância, aumento da mortalidade. 9,10
Diante deste quadro, a proposta deste estudo visou a incorporação de um
subprojeto para Validação da versão em português da Entrevista Telefônica para
Avaliação do Estado Cognitivo (Telephone Interview for Cognitive Status:TICSModified) em pacientes acometidos por Acidente Vascular Cerebral dentre os
participantes do Estudo de Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular
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Cerebral (EMMA) no Hospital Universitário-USP
1.1. Estudo da Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral - EMMA
O projeto de pesquisa EMMA, originalmente financiado pelo Conselho Nacional
de Pesquisa (edital universal, 47219/2004-0), foi elaborado para investigação
epidemiológica do AVC em uma população com baixo nível socioeconômico residente
do Distrito Escola Butantã na cidade de São Paulo. Em abril de 2006, iniciou-se este
sistema de vigilância epidemiológica e seguimento de pacientes com doença
cerebrovascular admitidos no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo
(HU-USP), ETAPA 1. O HU caracteriza-se como um hospital secundário de ensino,
vinculado à rede pública de saúde, possui 280 leitos de internação, atendimento de
emergência e é responsável por cerca de 80% das hospitalizações na área de referência
da região oeste de São Paulo.
Segue baixo uma breve descrição das três etapas de investigação do estudo
EMMA:
A etapa 1 – eventos hospitalizados – é baseada em pacientes com doença
cerebrovascular admitidos no departamento de emergências do HU-USP. Além de
traçar o perfil epidemiológico da doença cerebrovascular, outros objetivos desta fase são
avaliar fatores de risco associados, características de atendimento hospitalar e letalidade
precoce e tardia. Os dados obtidos no EMMA são provenientes de informação do
próprio paciente, e principalmente dos acompanhantes responsáveis que assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (anexo 11.1). Através de
questionário padronizado proposto pela OMS

11

e do prontuário médico são obtidas as

informações da admissão hospitalar. Todas as fichas de entrevista são confrontadas
posteriormente com a análise de prontuário por três médicos pesquisadores de forma
independente. De acordo com protocolo de vigilância sugerido pela OMS, todos os
pacientes admitidos na fase hospitalar continuam em seguimento (via telefônica) 10, 28,
180 dias e anualmente após o evento cerebrovascular agudo.
A coorte EMMA originalmente iniciada em abril 2006 foi dividida em dois
períodos para análise das informações coletadas. A FASE I compreendeu o período
entre 04/04/2006 e 31/12/2010 aonde foram incluídos 1384 casos de doença cerebral
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vascular, dentre estes foram considerados todos os casos suspeitos de acidente vascular
cerebral isquêmico (AVCI), acidente vascular hemorrágico (AVCH), ataque isquêmico
transitório (AIT) e hemorragia subaracnóidea aguda (HSA). Sendo as maiores
frequências encontradas de casos de AVCI (545/665, 82,6%) e AVCH (116/665, 17,4%)
confirmados através de prontuários médicos e tomografia computadorizada. 12
A FASE II do estudo, que incluiu os dados a partir de 01/01/2010 continua em
andamento. Os dados deste subestudo de cognição se referem a esta FASE da coorte.
A etapa 2 - eventos fatais na comunidade - incluiu as atividades da etapa 1 e a
informação dos eventos fatais via atestado de óbito ou relato verbal de autopsia. Esta
fase iniciou em novembro de 2006 e terminou em 2007.
A etapa 3 - eventos não fatais na comunidade – incluiu a procura ativa de
indivíduos sobreviventes de AVC na comunidade (região do Butantã em São Paulo), que
não tenham relato de atendimento em nenhum serviço médico na área de cobertura
referenciada do Hospital Universitário - USP. A fase 3 foi iniciada em fevereiro de 2008
e foi completada com sucesso em maio de 2008. O financiamento do CNPq refere-se à
fase 1 e 2.
1.2. Epidemiologia do Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Estimativas mundiais apontam a doença cerebrovascular como uma das
principais causas de mortalidade e de incapacidade por doenças crônicas (medida de
anos de vida perdidos ajustados para incapacitação - DALYs) na população adulta
economicamente ativa. 2 Em 2005, o AVC foi responsável por cerca de 5,8 milhões de
mortes, sendo que 85% foram relatadas em países com baixo e médio nível
socioeconômico. 1 Dados recentes indicam taxas de AVC de 5 a 10 vezes mais elevadas
em países em desenvolvimento, como a Índia, China e o Brasil, comparativamente as
taxas observadas no Reino Unido e nos Estados Unidos.

13,14

Uma revisão sistemática

baseada em estudos de base populacional sobre a incidência de AVC, publicados entre
1970 e 2008, relatou a diminuição de 42% na incidência nos países de alta renda,
enquanto nos países de baixa e média renda, ocorreu aumento superior a 100% na
incidência de AVC.15
Apesar

da

escassez

de

dados

epidemiológicos

referentes

à

doença
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cerebrovascular, recentes estatísticas apontam o AVC como principal problema de saúde
pública na América Latina.

16

Cabral et al. (1997) relatam uma incidência em torno de

1,56 por 1000 indivíduos, baseados em dados de amostra comunitária na cidade de
Joinville

17

.

Estudos com amostras probabilísticas populacionais nas cidades de

Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Joinville relataram prevalências gerais de AVC
em torno de 4 a 7,9% nas duas últimas décadas. 5,18,19
Dados recentes da coorte EMMA entre o período de abril de 2006 a dezembro de
2010, no qual foram avaliados 665 casos de AVCI e AVCH primo episódios, revelaram
uma expectativa de vida nos primeiros 4 anos após evento agudo de 50%. Os resultados
desta FASE I do estudo EMMA demonstraram que além do envelhecimento, a
sobrevivência a longo prazo foi consistentemente e diretamente associada aos anos de
educação e inversamente associada a presença de diabetes, especialmente para acidente
vascular cerebral isquêmico. Em nosso estudo, pacientes com AVC do tipo isquêmico
sem nenhum grau de instrução mantiveram um maior risco de morte quatro anos após o
evento agudo em comparação aos indivíduos com oito ou mais anos de escolaridade.

12

Além disso, após dois anos de observação, o diabetes aumentou o risco de
morrer cerca de uma vez e meia entre os pacientes com AVC isquêmico. Ajuste para
potenciais fatores de confusão não atenuou o risco devido ao baixo nível educacional
dentre os indivíduos acometidos por AVC isquêmico. As diferenças entre os subtipos de
AVC influenciaram na letalidade até seis meses. 12
1.3. Prejuízo cognitivo e demência no paciente acometido por AVC
O prejuízo cognitivo leve a moderado é uma condição heterogênea que se
caracteriza por um quadro de declínio cognitivo com relativa preservação da
funcionalidade, não preenchendo critério para diagnóstico de demência através da
DSM-IV. 20
A gravidade do dano cognitivo pós-AVC está associada a diversos aspectos, tais
como idade, sexo, nível sócio econômico e comorbidades prévias como hipertensão e
presença de fibrilação atrial. 21
Potenciais fatores de risco podem estar relacionados ao surgimento ou declínio
do prejuízo cognitivo e demência pós-AVC, incluindo o subtipo do AVC, região cerebral

21
acometida, episódios recorrentes, volume de infarto cerebral, atrofia do lobo temporal
medial, doença neurodegenerativa coexistente, afasia, diabetes e fibrilação atrial. 22,23
A atrofia e o volume do hipocampo também foram correlacionados como fatores
independentes na etiologia do prejuízo de cognição pós-AVC.

24

Estudo prévio com 75

pacientes pós-AVC analisou o volume e área cortical através de ressonância magnética
em 3 e 6 meses pós evento, e verificou-se que pacientes com prejuízo cognitivo não
possuíam alterações no tamanho do hipocampo comparativamente àqueles sem prejuízo
cognitivo. No entanto, os pacientes com prejuízo cognitivo pós-AVC apresentaram
amígdalas menores do que os controles; fato este que poderia ser explicado pela lesão
da substância branca devida à lesão pelo AVC. 24
A lesão causada pelo AVC caracteriza-se como fator de risco independente para
surgimento e agravamento do transtorno cognitivo, através da alteração do sistema de
neurotransmissão pela modificação da capacidade de restauração e regulação da
neurogênese. 21, 25
Segundo dados de uma meta-análise que incluiu 73 estudos prospectivos que
avaliaram demência pré e pós-AVC, foi relatado risco de demência em até um ano após
o evento agudo em pacientes idosos superior a nove vezes comparativamente a
indivíduos idosos sem AVC.

23

Este risco ainda foi maior em pacientes que apresentam

AVC recorrente. Enquanto que para os primeiros episódios de AVC a incidência de
demência foi de 1 para 10, em pacientes que apresentaram AVC recorrente, a proporção
de incidência observada foi de 1 para 3. 23
1.4. Depressão e prejuízo cognitivo ou demência pós-AVC
O prejuízo cognitivo também está associado à depressão pós-AVC em diversos
estudos. Apesar disso, o conhecimento imbricado na fisiopatologia entre declínio
cognitivo e depressão é limitado e controverso. 26-35 Sabe-se que a presença de sintomas
depressivos, que caracteriza ou não o diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior
(TDM), pode influenciar no estado cognitivo. Dentre os possíveis sintomas presentes no
TDM, ao menos dois grupos de sintomas que envolvem domínios da cognição tais
como retardo ou lentificação psicomotora e diminuição da capacidade de pensar, de
concentrar-se ou de tomar decisões podem estar presentes. 36

22
Alguns estudos refutam a hipótese de que o prejuízo cognitivo seja causado pela
depressão pós-AVC, indicando em seus resultados a depressão como efeito do prejuízo
cognitivo ou da demência.

26

Andersen et al. (2010) avaliaram 166 pacientes um ano

após o AVC, com diagnóstico prévio de depressão pós-AVC prévio. Este estudo defende
a hipótese de que não é o tratamento antidepressivo que colabora na melhora de
desempenho cognitivo demonstrando correlação de melhor desempenho cognitivo nos
pacientes que não apresentavam mais sintomas depressivos.

26

A depressão pós-AVC

para Andersen e cols é a “depressão da demência”.
Os achados de Andersen et al. não diferem em última instância dos achados no
estudo de Murata et al. (2000). Este estudo avaliou o desempenho cognitivo em
pacientes com e sem depressão pós-AVC e demonstrou que os pacientes que
apresentaram depressão até seis meses pós-AVC não apresentaram melhora cognitiva.

27

No entanto, Murata et al. defendem hipótese contrária a Andersen et al., de que o quadro
depressivo pode ser um fator colaborador ou até determinante do prejuízo cognitivo. 27
Em meta-análise de McDermott e Ebmeier (2009) foi demonstrada a relação
entre alterações cognitivas específicas e depressão.

32

Uma maior gravidade do quadro

depressivo foi relacionada à disfunção cognitiva das funções executivas e velocidade de
processamento, assim como para a memória episódica. Além disso, verificou-se que
tanto os testes neuropsicológicos que utilizam elementos de velocidade como aqueles
que não envolvem velocidade, apresentaram uma mesma correlação negativa com a
gravidade da depressão. 32
Além disso, o prejuízo cognitivo afeta significativamente a reabilitação
funcional contribuindo para a dependência e a institucionalização dos pacientes e um
aumento do risco de mortalidade em até 3 vezes nesses pacientes.

37

No entanto, ainda

há poucos dados sobre o real efeito do estado cognitivo e mesmo a presença de
sintomas depressivos influenciando na recuperação do estado funcional. Os dados
disponíveis sugerem que a melhora dos sintomas depressivos pode acelerar a
recuperação funcional, mas o nível de funcionamento físico atingido é determinado
tanto por fatores neurológicos como cognitivos.

35

No entanto, os indivíduos podem

recuperar-se de incapacidade física resultante do acidente vascular cerebral, mas ainda
serem incapazes de retornar às suas ocupações anteriores de forma independente, devido
às deficiências cognitivas.

34

Além disso, há evidências de que a melhora dos sintomas
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depressivos através da intervenção terapêutica é limitada pelo comprometimento
cognitivo. 35
1.5. Rastreio de prejuízo cognitivo e demência pós-AVC
Vários instrumentos já foram testados em amostras de pacientes com AVC para
avaliação do prejuízo cognitivo e demência.

37-43

Segue abaixo os principais

interrogatórios:
1.5.1. Entrevista telefônica para avaliação do estado cognitivo (Telephone
Interview for Cognitive Status – TICS)
A adaptação de instrumentos específicos é uma tendência mundial e sua
importância se caracteriza pela sensibilidade e abrangência dos domínios afetados por
uma condição de saúde específica.

37,44,45

Instrumentos breves para avaliação cognitiva

são ferramentas importantes para a pesquisa e na aplicação clínica. O instrumento mais
utilizado para rastreamento de prejuízo cognitivo/demência, o Mini-Exame do Estado
Mental é limitado na medida em que deve ser aplicado face-a-face, e não pode ser usado
em participantes com deficiência visual ou motora.

46

Instrumentos de avaliação, tais

como a Entrevista Telefônica para Avaliação do Estado Cognitivo (TICS) (anexo 11.2),
foram desenvolvidos como uma alternativa para avaliação da função cognitiva global
através de um sistema de escores. 46
O questionário TICS (Telephone Interview for Cognitive Status) é um teste para
avaliação da função cognitiva, originalmente desenvolvido para atender eventuais
dificuldades de comunicação de pacientes com Alzheimer.

47

A triagem telefônica

também apresenta vantagens potenciais para o acompanhamento clínico de investigação
e de base populacional dos pacientes AVC.

43

A avaliação das funções cognitivas por

telefone pode reduzir o custo e as dificuldades nos estudos epidemiológicos, sendo uma
estratégia promissora e relativamente barata para a identificação de potenciais
participantes nos estudos de intervenção e investigação clínica e na classificação dos
indivíduos em estudos epidemiológicos. 45,48
Estudos indicam que as pontuações clinicamente relevantes da TICS não
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apresentam diferença significativa na precisão da avaliação da demência, demonstrando
alta confiabilidade 48, inclusive nas amostras com pacientes acometidos por AVC.

36,42

Na comparação com o MEEM, a TICS demonstrou validade e boa confiabilidade
sugerindo utilidade para a aplicação generalizada da TICS na pesquisa e prática
clínica.45,44
Seo et al. (2010) avaliaram uma versão adaptada da TICS (TICS-M) para a
população coreana e verificaram uma boa acurácia (sensibilidade de 87,1% e
especificidade de 90,0%) no desempenho da entrevista em comparação ao MEEM
(coeficiente de correlação de 0,75, p <0,001).

49

De acordo com este estudo, o

desempenho entre a versão original do TICS e a modificada (TICS-M) também não
apresentou diferenças significativas em termos de acurácia para o rastreamento de
demência.

49

1.5.2. Mini Exame do Estado Mental – MEEM
O Mini-Exame do Estado Mental foi desenvolvido em 1975 como um teste
rápido para a avaliação quantitativa da disfunção cognitiva em adultos e desde então é
um dos instrumentos de triagem mais amplamente utilizados.

40,41,50

Composto por trinta

itens que fornecem informações sobre orientação, atenção, aprendizagem, cálculo,
recordação tardia e construção, tornou-se um padrão clínico. É breve e facilmente
aplicável, e tem uma baixa variabilidade inter-observador.

40

Seu principal uso é no

rastreio de comprometimento cognitivo, que é uma importante causa de morbidade e
mortalidade em idosos. 50
É um instrumento útil para triagem de demência em pacientes com AVC, a fim
de selecionar os pacientes para uma avaliação neuropsicológica mais detalhada. 40
1.5.3. Montreal Cognitive Assesment – MoCA
O questionário MoCA é um instrumento mais recente (2005) e foi desenvolvido
para facilitar a detecção do comprometimento cognitivo leve em pacientes com
Alzheimer. Validado na versão em Português, é composto de 7 itens que somam 30
pontos máximos, pode ser realizado em 10 minutos. 51 Ele avalia mais detalhadamente a
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função cognitiva por compreender blocos de avaliação mais completos (memória,
linguagem, orientação, atenção, função executiva e habilidades visuo-espaciais)
compostos por tarefas mais complexas comparativamente ao MEEM, o que o torna um
instrumento mais sensível na detecção do prejuízo cognitivo. 52
O instrumento foi testado para avaliação cognitiva de pacientes pós-AVC e
apresentou desempenho superior ao MEEM para o rastreio de comprometimento
cognitivo e demência nestes pacientes.

42

Em um estudo prospectivo com uma amostra

de 413 pacientes acometidos por AVC, o MoCA rastreou significativamente mais casos
de prejuízo cognitivo do que o MEEM (85% dos pacientes sem demência pelo MEEM,
foram rastreados com demência pelo MoCA).

53

Em outro estudo, Dong et al.

identificaram pacientes AVC com prejuízo cognitivo grave em mais de dois domínios
cognitivos comparativamente ao MEEM. 42
1.5.4. Outros instrumentos
A Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) é um questionário bastante
utilizado nos estudos com pacientes AVC, sendo considerado um instrumento
padronizado para o diagnóstico e classificação da demência, contido como parte do
Exame de Cambridge para Transtornos Mentais do Idoso (CAMDEX). O CAMCOG
consiste de 67 itens com uma pontuação máxima possível de 107, e pode ser dividido
em várias sub-escalas: orientação, linguagem expressiva e compreensiva, memória
(remota e recente, de aprendizagem), atenção, práxis, cálculo, abstração e percepção.
Embora o CAMCOG tenha sido originalmente concebido para diagnosticar a
demência degenerativa primária, oferece uma vantagem sobre os testes de rastreio
cognitivo breve, uma vez que abrange uma ampla gama de funções cognitivas em um
período relativamente curto de tempo, e também detecta deterioração cognitiva leve. 38
A versão R-CAMCOG demonstrou bom desempenho como instrumento de
triagem da demência pós-AVC no ambiente clínico, mas seu uso é limitado como
instrumento de rastreamento para uma grande população de pacientes pós-AVC 39, como
no caso de um estudo epidemiológico.
No entanto, em seu estudo, Barber e Stott (2004) testaram a validade da TICS
em comparação ao R-CAMCOG (versão modificada) em pacientes pós-AVC e a TICS
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demonstrou ser um método mais viável e válido para avaliar a função cognitiva nestes
pacientes, com sensibilidade de 88% e especificidade de 85% no diagnóstico de
demência (coeficiente de correlação de 0,83). 37
O prejuízo cognitivo em pacientes acometidos por AVC também pode ser
identificado através de outros testes neuropsicológicos específicos para função
executiva e habilidades psicomotoras. 54 Estes testes apresentam grande utilidade para a
identificação de prejuízos cognitivos leves a moderados, colaborando no detalhamento
de uma avaliação cognitiva global.

54

As baterias especificas para avaliação da função

cognitiva incluem testes para funções de memória, fluência verbal e de evocação tardia,
funções de atenção, habilidades visuo-espaciais e construtivas, conceituação e abstração
e função executiva. 55
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JUSTIFICATIVA

28
2. Justificativa
O caráter complexo das repercussões cognitivas pós-acidente vascular cerebral
pode ser mais bem estudado com o emprego de procedimentos de avaliação
neuropsicológica adequados, permitindo assim um diagnóstico mais precoce dos estados
demenciais e maior eficácia de intervenções terapêuticas.

21

Uma avaliação inicial

cognitiva que possa ser realizada via telefone implica em redução custos, devido a não
necessidade de locomoção do paciente para avaliação, além da redução do tempo
dispendido com a entrevista. Do nosso melhor conhecimento, não existem ferramentas
compatíveis para avaliação do estado cognitivo via telefônica validados para população
brasileira até momento. Devido a alta incidência do prejuízo cognitivo, que pode evoluir
para demência pós-acidente vascular cerebral

8

, caracteriza-se como de suma

importância um estudo de validação de uma ferramenta de simples compreensão e
reprodutível para rastreamento por telefone, como o TICS. Este instrumento já foi
extensamente utilizado em vários países, incluindo amostras de pacientes com AVC,
demonstrando boa confiabilidade e reprodutibilidade comparativamente a outros
instrumentos mais utilizados, como o MEEM, o MoCA e baterias cognitivas
específicas. 37,44,46,49
Finalmente a importância do acompanhamento cognitivo via telefônica em nossa
coorte é de suma importância pelas características previamente descritas em relação à
baixa sobrevida associada a menor nível educacional, envelhecimento e diabetes, fatores
esses que podem estar intimamente relacionados a uma deterioração cognitiva
progressiva. 1-10

29

HIPÓTESE
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3. Hipótese
A Entrevista Telefônica para Avaliação de Estado Cognitivo (TICS) possui boa
acurácia como ferramenta para rastreamento de prejuízo cognitivo em pacientes pósAVC.

31

OBJETIVO
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4. Objetivo
Realizar a validação da versão brasileira da Entrevista Telefônica para Avaliação
de Estado Cognitivo - Modificada (TICS-M) usando como referência o mini exame do
estado mental (MEEM) em uma sub-amostra de pacientes acometidos por AVC no
estudo EMMA.
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MÉTODOS

34
5. Métodos
5.1. Área de referência e população do estudo
Tradução e adaptação transcultural
Os sujeitos convidados a responder ao questionário nesta fase do estudo, foram
escolhidos de forma aleatória. Esta amostra incluiu indivíduos aparentemente saudáveis,
acompanhantes de pacientes que procuraram o Pronto Socorro do Hospital Universitário
da USP ou que acompanhavam os participantes do Projeto ELSA (Estudo Longitudinal
da Saúde do Adulto), em andamento também no HU-USP. Além disso, indivíduos da
comunidade dos bairros de Pinheiros, Jardim América e Bela Vista na cidade de São
Paulo também foram convidados a responder à versão da TICS-M traduzida para língua
portuguesa.
Validação
Após o processo de tradução e adaptação transcultural, seguiu-se a validação
propriamente dita da TICS-M, a qual foi realizada numa sub-amostra de indivíduos
acometidos por AVC ou AIT participantes do Estudo da Mortalidade e Morbidade do
Acidente Vascular Cerebral (EMMA) que ainda encontra-se em andamento no HU-USP.
O HU caracteriza-se por ser uma unidade de ensino e pesquisa, com
características de média complexidade e com atendimento circunscrito ao Distrito
Escola do Butantã cuja população estimada em 2004 é de 377.567 habitantes. No ano de
2003, nesse distrito foram confirmadas 174 mortes pela doença. Segundo dados recentes
o hospital conta atualmente com 280 leitos, e é o único hospital público com
atendimento universal da área. Em sua órbita encontra-se um pronto-socorro municipal,
uma maternidade, 14 unidades básicas de saúde e 4 programas saúde da família. No ano
de 2003, nas unidades de emergência e internação, foram atendidos 343 casos
(incluindo episódios recorrentes) com a doença. Em 2003, 40% dos óbitos por doença
cerebrovascular ocorreram no Hospital Universitário e 15% em casa de pacientes
acompanhados pelo Programa de Atendimento Domiciliar do Hospital. Para
continuidade do projeto em questão, continuaremos tendo acesso a todas as admissões
de emergência no Hospital Universitário e no pronto-socorro municipal para o
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desenvolvimento da fase 1. Os dados do Programa de Aprimoramento de Informações
de Mortalidade da Prefeitura do Município de São Paulo providenciarão as declarações
de óbito da região.
Foram incluídos neste sub-estudo, os pacientes que preencheram os critérios de
elegibilidade para AVC (hemorrágico ou isquêmico) com confirmação diagnóstica
clínica e tomográfica ou acidente isquêmico transitório (AIT); idade superior a 35 anos
de idade; capazes de compreender e falar Português e que concordaram em assinar o
TCLE (anexo 11.3).
Os critérios de exclusão foram: incapacidade funcional avaliada através da
escala de Rankin-modificada (Rankin-M) igual ou maior a 5 pontos (0-6), que
corresponde a uma grave incapacidade funcional (anexo 11.4), diagnóstico de
hemorragia subaracnóide ou intracraniana, doença aguda significativa - incluindo
distúrbios graves renais, de pulmão, de coração ou de função hepática, doença
neurológica significativa aguda – incluindo doença de Parkinson, tumor cerebral,
hematoma subdural, esclerose múltipla e doença de Alzheimer, dependência de álcool e
drogas (anexo 11.4).
Todos foram triados e incluídos conforme critérios acima especificados seis
meses pós-evento agudo por equipe de duas psicólogas treinadas.
5.2. Definição de casos de acidente vascular cerebral (AVC)
Foram incluídos os casos de pacientes admitidos nos serviços de emergência de
referência com história compatível com acidente vascular cerebral agudo. Por definição
de caso foi empregada a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS):
“rebaixamento neurológico focal (ou global) de início súbito que persiste por mais de 24
horas (ou conduz a morte antes desse tempo) de provável origem vascular”. Os
episódios de hemorragia subaracnóidea não foram considerados no estudo. Os subtipos
estudados são; o isquêmico, a hemorragia intracerebral e os isquêmicos transitórios.
Todos os casos foram confirmados por métodos diagnósticos de imagem (tomografia
computadorizada). Os casos índices identificados na admissão ou na internação foram
submetidos ao questionário STEP 1 (anexo 11.4).

36
5.3. Definição de prejuízo cognitivo e demência pós-AVC
Prejuízo cognitivo leve a moderado é uma condição heterogênea que se
caracteriza por um quadro de declínio cognitivo com relativa preservação da
funcionalidade, não preenchendo critério para diagnóstico de demência. 20
Existem vários instrumentos na literatura para rastreamento de prejuízo
cognitivo e demência em indivíduos acometidos por AVC.37-43,51,52 Há vários pontos de
corte sugeridos para os instrumentos utilizados para a avaliação de prejuízo cognitivo
em seus diversos graus e demência.

37-42,51,52

Além das características psicométricas que

diferem os instrumentos entre si, os pontos de corte sugeridos podem sofrer influência
da idade, da escolaridade e da amostra sob estudo. 53,56-60
De acordo com Gil (2010), o valor usado para categorizar indivíduos sem
prejuízo cognitivo seria de 30 pontos segundo o MEEM; porém, este limite diminui a
partir dos 40 anos de idade conforme as seguintes faixas etárias 56: de 40 a 49 anos, 28
pontos; de 50 a 59 anos, 26 pontos; de 60 a 79 anos, 25 pontos; de 80 a 89 anos, 24
pontos. A pontuação do MEEM também sofre influência do nível educacional. Uma
pontuação inferior a 24 pode indicar a presença de demência. Caso o avaliado apresente
nível de instrução secundária, este corte deve baixar para 23 e, no caso de nível de
instrução primária, para 22. 56
Estudos nacionais sugerem pontos de corte para demência que levam em
consideração a idade e o nível de educação.

57,60,61,63

Bertolucci et al. (1994) avaliaram

pontos de corte para função cognitiva baseada no MEEM em função da escolaridade em
uma amostra de 530 pacientes ambulatoriais de um hospital geral (entre 15 a 65 anos). 57
De acordo com os resultados deste estudo, o corte ideal para indivíduos sem prejuízo
cognitivo entre analfabetos foi de até 13 pontos. Para aqueles com 1 a 7 anos de
escolaridade foi 17 pontos; e para os com mais de 8 anos de escolaridade, 25 pontos. 57
Caramelli, Herrara e Nitrini (1999) realizaram outro estudo no Brasil, de base
comunitária, que propõe escore de 17 pontos para idosos analfabetos.

60

Lourenço e

Veras (2006) avaliaram 303 idosos até 65 anos em atendimento de primeiros cuidados
em hospital universitário brasileiro e sugeriram um ponto de corte para demência de 18
em analfabetos e 24 em indivíduos com qualquer grau de instrução. 61
Em outra amostra brasileira, Costa et al. (2011) investigaram o estado
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neurológico e o desempenho cognitivo de 45 pacientes em processo de reabilitação após
um AVC agudo. Neste estudo, a média do MEEM para escolarizados foi de 19,3 (DP
±5,0) e para analfabetos foi de 15,92 (DP ± 3,7). Ao analisarem a existência de relação
entre o estado neurológico e o desempenho cognitivo, foi verificada a presença de uma
corrrelação negativa significativa (r= -0,34 p=0,002), evidenciando que quanto maior a
gravidade neurológica, pior o desempenho cognitivo dos pacientes. Dessa forma, este
estudo concluiu que os pacientes pós-AVC tendem a apresentar uma pontuação mais
baixa do que a literatura sugere como corte para a população geral. 62
Em um estudo brasileiro de corte transversal de base hospitalar foram avaliados
968 indivíduos idosos, sendo 162 com diagnóstico de demência pelo DSM-IV em
acompanhamento no serviço de neurologia e 806 indivíduos sem prejuízo cognitivo,
acompanhantes de pacientes do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Os participantes
foram alocados de acordo com o nível de escolaridade (analfabetos a alta escolaridade).
Os resultados sugeriram os seguintes pontos de corte para demência; 21 pontos no
grupo de analfabetos (sensibilidade de 93%, especificidade de 82%), 22 pontos para o
grupo “baixa escolaridade” que possuía de 1 a 5 anos de estudo (sensibilidade de 87%,
especificidade de 82%), 23 pontos para o grupo de “média escolaridade” com 6 a 11
anos de estudo (sensibilidade de 86%, especificidade de 87%) e 24 pontos para grupo de
“alta escolaridade” com 12 ou mais anos de estudo (sensibilidade de 81%,
especificidade de 87%). 63
Para o presente estudo foram utilizados os pontos de corte sugeridos por
Kochhann et al. (2010) conforme citado acima para prejuizo cognitivo. 63
5.4. Instrumentos do estudo
5.4.1. TICS-M (versão modificada)
A versão modificada (TICS-M) tem 13 itens e leva cerca de 5 a 10 minutos para
ser concluída. Inclui quatro domínios: orientação; memória de registro, recente e tardia;
atenção e cálculo; linguagem
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(anexo 11.5). Na comparação entre o desempenho da

versão original da TICS e a TICS-M não houve diferença significativa de resultados ou
precisão de triagem sendo que ambos apresentaram capacidade discriminativa ou
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acurácia de 95% com coeficiente de correlação na validade concorrente entre TICS e
TICS-m de 0,97 (p < 0,001). 49
5.4.1.1. Tradução e adaptação transcultural do instrumento TICS-M
Seguimos as recomendações de Beaton et al. (2000) para adaptação transcultural
para instrumentos baseados em questionários auto-aplicáveis
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, percorrendo as

seguintes etapas:
Etapa I: tradução da versão original em Inglês para Português por um indivíduo
informado (T1) e outro sem conhecimentos prévios sobre o tema (T2), ambos com o
idioma Português como língua-mãe; Etapa 2: síntese das duas traduções para resolução
das discrepâncias (versão T1-T2); Etapa 3: retro-tradução da síntese para o Inglês por
duas pessoas com o idioma Inglês como língua-mãe e sem prévio conhecimento do
tema (RT1e RT2); Etapa 4: revisão geral e produção da versão pré-final; Etapa 5: o
instrumento foi aplicado em uma amostra com 30 sujeitos para validação da versão
final.
5.4.2. Questionário STEP 1
O questionário STEP1 (anexo 11.4) foi traduzido e adaptado da versão original
criada pela OMS para vigilância epidemiológica do AVC, The WHO STEP wise
approach to stroke surveillance 66, a fim de padronizar a coleta e a análise de dados em
países em desenvolvimento. De acordo com este protocolo, os pacientes admitidos na
fase hospitalar, na qual são coletadas informações através do questionário inicial,
continuam em seguimento (via telefônica) 10, 28, 180 dias e anualmente após o evento
cerebrovascular.
Através do STEP 1, são coletados dados cadastrais, sociodemográficos (raça,
nível de educação e renda per capita), histórico do AVC, história de fatores de risco
clássicos para AVC, uso de medicações e hábitos de vida, antecedentes familiar e
pessoal de episódios tromboembólicos arteriais ou venosos.
Além disso, todos participantes do estudo EMMA são reavaliados em 28 e 180
dias após o AVC e informações sobre o status vital (vivo ou morto) e funcionalidade
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através da escala de Rankin modificada (Rankin-M) são obtidos por entrevista
telefônica. A escala de Rankin-M avalia grau de funcionalidade numa escala de 0 (sem
nenhum sintoma) a 6 (morte) (Anexo 11.4)
5.4.3. Instrumentos para avaliação cognitiva
Mini Exame do Estado Mental (MEEM)
O questionário MEEM (anexo 11.6) foi utilizado para rastreamento de prejuízo
cognitivo, considerando o nível de consciência e funcionamento global
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e para

definição dos casos de prejuízo cognitivo.
Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
O questionário MoCa (anexo 11.7) foi utilizado para rastreamento de prejuízo
cognitivo, considerando o nível de consciência e funcionamento global, a fim de
comparar seu escore com as estimativas feitas pelos outros instrumentos. 51-53
5.4.4. Instrumentos para avaliação de sintomas depressivos
Patient Health Questionnaire (PHQ-9)
O questionário PHQ foi utilizado para avaliação da presença e gravidade de
sintomas depressivos, na versão de 9 itens (anexo 11.8). Este questionário foi avaliado
em seu desempenho e validade entre pacientes AVC e seu desempenho para o
diagnóstico de depressão se equiparou a outros instrumentos de avaliação da depressão,
inclusive da SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM Axis I Disorders) em outras
amostras. Segundo estudo prévio o PHQ-9 apresentou um bom desempenho para
acompanhamento via telefônica.
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Este questionário está em processo de validação em

amostra de população clinica com depressão no HU-USP.
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-31)
A escala HDRS foi publicada originalmente em 1960 por Max Hamilton e é uma
das mais comumente usadas para pontuar sintomas depressivos. Utilizamos a versão de
31 itens para avaliação da gravidade dos sintomas depressivos, como insônia, agitação,
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ansiedade, perda de peso e desânimo. A HDRS foi validada para diagnóstico de
depressão em pacientes pós-AVC. 69 A escala de Hamilton foi traduzida e adaptada para
o português, e é amplamente utilizada em pacientes clínicos. 70 (anexo 11.9)
Todos os instrumentos foram aplicados por duas entrevistadoras treinadas com
formação em psicologia.
5.5. Fluxograma da pesquisa
A tradução e adaptação transcultural foram realizadas em uma amostra
independente de 30 indivíduos aparentemente saudáveis não participantes do estudo
EMMA. Segue as etapas descritas desta fase do estudo (Figura 1) como sugeridas por
Beaton et al. (2000).65

Figura 1 – Fluxograma da tradução e adaptação transcultural da TICS-M, 2010

A validação da TICS-M na sub-amostra de pacientes acometidos por AVC do
estudo EMMA foi realizada em 3 etapas (Figura 2). A primeira etapa ocorreu 180 dias
após AVC para realização de entrevista presencial com todos os instrumentos descritos
acima (anexos 11.4 a 11.9). A segunda e a terceira etapa ocorreram após 7 e 14 dias da
entrevista inicial, respectivamente. Estas duas fases de reprodutibilidade da TICS-M
foram realizadas via telefônica por psicólogas treinadas.
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Figura 2 – Fluxograma da validação da TICS-M em amostra dos participantes da coorte EMMA (Estudo
de Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral), de acordo com o estado cognitivo segundo o
MEEM, 2011-2013

5.6. Riscos e Benefícios
Risco mínimo associado pelo eventual constrangimento durante a aplicação dos
questionários e testes de avaliação da função cognitiva. Quanto aos benefícios, os
pacientes que foram diagnosticados com depressão e prejuízo cognitivo foram
encaminhados para tratamento neuropsiquiátrico em serviço referenciado do Hospital
Universitário da USP.
5.7. Cálculo da amostra
Adaptação transcultural
Beaton et al. (2000) sugere uma amostra de 30-40 sujeitos para aplicação da
versão final do instrumento. 65 Para o presente estudo optamos por avaliar 30 indivíduos
que foram recrutados de forma aleatória na recepção do Pronto Socorro do Hospital
Universitário da USP, na sala de espera do Projeto ELSA (Estudo Longitudinal da
Saúde do Adulto) e nas proximidades dos bairros de Pinheiros, Jardim América e Bela
Vista na cidade de São Paulo.
Validação
Estudos prévios para validação de versões do instrumento TICS na população
geral avaliaram de 130 a 230 sujeitos.

45,47,49

Para validar o instrumento na população

específica de pacientes pós-AVC, os estudos prévios encontrados na literatura incluíram
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de 60 a 75 sujeitos. 37,43
Foi calculada para este presente projeto uma amostra total de 76 indivíduos, com
base em um poder estatístico = 0.80 e um valor de p < 0.05 para demonstrar a
associação entre AVC e o risco de desenvolver prejuízo cognitivo de acordo com
incidência em torno de 30% segundo dados previamente relatados na literatura. 23
5.8. Análise estatística
Análise descritiva
Para análise descritiva dos casos de acordo com as características de base e do tipo
do AVC, os participantes foram classificados em dois grupos: “sem prejuízo cognitivo”
e “com prejuízo cognitivo” de acordo com a pontuação MEEM (Mini-Exame do Estado
Mental). O ponto de corte para prejuízo cognitivo no grupo sem educação formal foi ≤
21; no grupo com baixa escolaridade (1 a 7 anos) foi ≤ 22; no grupo com média
escolaridade (8 a 11 anos) foi ≤ 23; e no grupo com alta escolaridade (12 ou mais anos)
foi ≤ 24. 63
Para a depressão, a escala de Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) foi
aplicada e os seguintes pontos de corte foram considerados: < 14 pontos para aqueles
sem depressão ou sintomas mínimos e ≥ 14 para depressão. 71
Foi aplicado o teste do Qui-Quadrado ou exato de Fisher para variáveis
categóricas e teste correspondente para variáveis contínuas de acordo com a distribuição
da amostra avaliada pelo teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov.
Confiabilidade da TICS-M
A reprodutibilidade da TICS-M foi avaliada pelo coeficiente de Pearson e
coeficiente de correlação intraclasse (CCI), comparando as pontuações intraobservadores no Tempo 0 (primeira avaliação), Tempo 1 (segunda avaliação) e Tempo
de 2 (terceira avaliação). Além disso, o coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para
medir a consistência interna da TICS-M, com a finalidade de avaliar a homogeneidade
do instrumento.
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Poder discriminativo da TICS-M
A análise de acurácia da TICS-M foi testada através da análise da área sob a curva
(AUC) determinada pela Receiver Operating Characteristics (ROC) comparativamente
ao Mini Exame do Estado Mental (MEEM) utilizado como teste padrão. Com o intuito
de testar e comparar a capacidade discriminatória de outra ferramenta já validada para
língua portuguesa 51, também comparamos a AUC determinada pelo Moca Cognitive
Assessment (MoCA) vs. MEEM através da análise de ROC. Finalmente, foram
calculadas sensibilidade e especificidade para o ponto de corte ideal para o rastreamento
e prejuízo cognitivo de acordo com área sob a curva (AUC) determinada pela TICS-M
aplicada na amostra de pacientes acometidos por AVC participantes do estudo EMMA.
Avaliação exploratória dos domínios avaliados pela TICS-M
Também foi realizada uma análise exploratória utilizando a Análise de
Componentes Principais (ACP) com rotação oblíqua para identificar os domínios
cognitivos que melhor representaram a pontuação total da TICS-M.
Itens com carga > 0,30 foram considerados relevantes na interpretação do fator.
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Para analisar a adequação dos dados amostrais em relação à fatorabilidade, testes
adicionais foram realizados: teste Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), com o mínimo aceitável
de 0,60 e teste de esfericidade de Bartllet´s.
Todas as análises foram realizadas no software SPSS versão 20.0 e o valor
bicaudal de p <0,05 foi considerado como estatisticamente significativo.
5.9. Aspectos éticos
A coleta de dados só foi iniciada após a aprovação deste projeto pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do HU-USP e, para cada voluntário, após este assinar o termo de
consentimento livre e esclarecido. Todos os procedimentos descritos apresentam risco
mínimo. Durante o andamento do estudo os voluntários são progressivamente
contatados para que escolham entre receber os resultados da pesquisa via correio, e-mail
ou pessoalmente. Tratando-se de novo diagnóstico, os voluntários foram convidados a
retornar ao HU para receber o(s) diagnóstico(s) de um médico que forneceu as

44
orientações necessárias, porém não iniciou o tratamento – apenas em casos
excepcionais, considerando os preceitos dos Códigos de Ética Médica. Caso um novo
diagnóstico fosse feito, os voluntários que eram pacientes do HU ou moradores da
região do Butantã foram referendados para consulta ambulatorial no hospital ou para a
rede de serviços pública, com as devidas orientações.
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6. Resultados
6.1. Tradução e adaptação transcultural
Nesta fase do estudo, as informações foram coletadas por duas entrevistadoras
treinadas com formação em Psicologia entre os dias 5 e 26 de Novembro de 2010. Os 30
sujeitos convidados a responder ao questionário foram escolhidos de forma aleatória na
recepção do Pronto Socorro do Hospital Universitário da USP, na sala de espera do
Projeto ELSA (Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto) e nas proximidades dos bairros
de Pinheiros, Jardim América e Bela Vista na cidade de São Paulo. A amostra avaliada
no pré-teste da escala TICS-M consistiu de 16 mulheres (53.3%) e 14 homens (46.7%).
Dentre estes entrevistados, 40% possuía estudo fundamental incompleto (Gráfico 1),
sem diferença entre homens e mulheres (p=0,46). A idade mediana entre os
entrevistados foi de 56,5 anos (22 a 87 anos) também sem diferença por sexo (p=0,79).
Vide gráfico 2.

Gráfico 1 – Distribuição do nível educacional dos 30 indivíduos que participaram da tradução e adaptação
transcultural da TICS-M de acordo com o gênero, 2010
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Gráfico 2 – Distribuição etária dos 30 indivíduos que participaram da tradução e adaptação transcultural
da TICS-M de acordo com o gênero, 2010

O escore da TICS-M apresentou distribuição paramétrica, com pontuação média
de 21,40 (DP ± 5,45) para amostra total. Entre os homens a média do escore da TICS-M
não diferiu materialmente com o escore médio apresentado pela população feminina
[20,07 (DP ± 5,77) vs. 23,0 (DP ± 5,05), respectivamente]. Vide Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Distribuição do escore da TICS-M dos 30 indivíduos que participaram da tradução e
adaptação transcultural da TICS-M de acordo com o gênero, 2010

A versão modificada da TICS (TICS-M) possui 13 itens e levou cerca de 5 a 10
minutos para ser realizada na entrevista da fase de adaptação da versão traduzida. Esta
versão incluiu quatro domínios: (A) orientação; (B) memória de registro, recente e
tardia; (C) atenção e cálculo; (D) linguagem. Cada item com resposta correta recebe um
ponto e para a resposta incorreta zero ponto. A pontuação pode variar do mínimo 0 ao
máximo de 39 pontos.
Segue análise detalhada por domínio.
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(A) Orientação

1. (i) Que dia da semana é hoje? Dia
(ii) Qual a data de hoje? Dia
Mês
Ano
(iii) Em qual estação nós estamos? Estação
2. Qual é sua idade? Idade
3. Qual é o seu número de telefone? Código/núm

Nenhuma das questões deste bloco apresentou problemas na compreensão.
Somente a questão número 3 (Qual é o número do seu telefone?) apresentou
desempenho questionável pela solicitação do código. Nas entrevistas realizadas, para
que a pessoa fornecesse o código, foi preciso solicitar expressamente a informação. O
fornecimento automático do código da região precedendo o número do telefone é um
hábito no país de origem do instrumento, mas não no Brasil. Assim, percebemos uma
diferença no aspecto experiencial da questão. 65
(B1) Registro / Memória imediata
4. Eu vou ler uma lista de 10 palavras. Por favor, ouça
com atenção e tente gravar estas palavras na sua
memória. Quando eu terminar, você tem que me dizer
todas as palavras que você lembrar, não importa a
ordem. Você está pronto (a)?
Agora, me diga todas as palavras que você conseguir
lembrar

Cabana
Cachimbo
Elefante
Peito
Seda
Teatro
Relógio
Chicote
Travesseiro
Gigante
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A questão 4 não apresentou nenhum questionamento por parte dos entrevistados
a respeito do entendimento da instrução. As palavras foram lembradas e citadas
conforme descrito no quadro a seguir:

Palavra

Ordem de citação

Quantidade de vezes que
foi lembrada

Cabana

Primeiro lugar

23

Elefante

Terceiro lugar

20

Travesseiro

Nono lugar

20

Chicote

Oitavo lugar

18

Cachimbo

Segundo lugar

15

Peito

Quarto lugar

9

Gigante

Décimo lugar

8

Seda

Quinto lugar

6

Teatro

Sexto lugar

5

Relógio

Sétimo lugar

3

Quadro 3 – Quantidade de vezes que as palavras foram lembradas entre os participantes
entrevistados no processo de tradução e adaptação transcultural da TICS-M, 2010

Quanto ao desempenho, a quantidade de palavras lembradas apresentou
relação significativa com o nível de escolaridade (quanto maior a escolaridade maior o
número de palavras lembradas). Vide tabela 1 abaixo.
(C) Atenção / Cálculo

5. Por favor, quanto é 100 menos 7? 93
Agora continue diminuindo 7 do número que sobrar até
que eu peça para você parar. 86
79
72
65
6. Por favor, conte de 1 a 20, só que de trás para frente Sem erros

As questões 5 e 6 não apresentaram nenhuma ressalva.
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(B2) Memória de compreensão, semântica e episódica recente

7. O que as pessoas geralmente utilizam para cortar papel? Tesoura
8. Qual é a planta verde cheia de espinhos encontrada no deserto? Cactus
9. Quem é o atual presidente do Brasil? Nome
Completo
10. Quem é o atual governador de São Paulo? Nome
(adaptar pergunta conforme Estado) Completo
11. Qual é o oposto de Leste? Oeste

As questões 7 e 11 não apresentaram problemas de compreensão ou de
desempenho.
A questão 8 (Qual é a planta verde cheia de espinhos encontrada no deserto?)
não apresentou problema de compreensão, no entanto, muitos entrevistados tomaram a
palavra “deserto” como sinônimo de “caatinga” e forneceram como respostas
“macambira”, “mandacaru” e “palma”, que são plantas da família das cactáceas,
regionais do nordeste brasileiro. Notamos aqui a necessidade de aceitar outros tipos de
cactáceas que também definiam o desempenho na questão, considerando o aspecto
experiencial do entrevistado. 65
As questões 9 e 10 não apresentaram problema de compreensão, mas no entanto,
apresentaram problema de desempenho pelo momento político. Os entrevistados
mostravam-se confusos com a troca dos cargos devido à recente eleição, sendo que a
posse dos cargos ainda não havia ocorrido na oportunidade das entrevistas. Em função
da confusão nas respostas dadas, não foi possível avaliar a qualidade da resposta para o
nome completo do governante.
(D) Linguagem/ Repetição
12. Por favor, repita isso: Igreja Presbiteriana

Exatamente correto

A questão 12 não apresentou problema de compreensão ou desempenho. Para
melhor compreensão dos entrevistados, esta expressão foi adaptada da tradução literal
que seria “Metodista Episcopal”.
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(B3) Evocação tardia
13. Por favor, repita a lista de 10 palavras que eu li
anteriormente Cabana
Cachimbo
Elefante
Peito
Seda
Teatro
Relógio
Chicote
Travesseiro
Gigante

A questão 13 não apresentou problema de compreensão ou desempenho. De
forma geral, os entrevistados repetiam as palavras já lembradas na questão 4. Assim
como na questão 4, tanto a quantidade de palavras lembradas quanto evocadas
tardiamente foi influenciada pelo nível de instrução, porém sem significância estatística.
Foi notado também nesta amostra de 30 indivíduos que o escore total obtido foi
progressivamente maior de acordo com o nível de escolaridade. (Tabela 1)
Tabela 1. Descrição da quantidade de palavras lembradas e evocadas pelos 30 participantes da tradução e
adaptação transcultural da TICS-M de acordo com o nível de escolaridade, 2010
Escolaridade

Analfabeto

Fundamental
incompleto
a completo

Médio
incompleto
a completo

Superior
incompleto
a completo

Total

p*

1 (3.3%)

15 (50%)

9 (30%)

5 (16.7%)

Idade mediana
(intervalo
interquartil)

87

63 (39-85)

53 (22-66)

41 (22-60)

56.5 (22-87)

0.32

Lembradas

2

4 (1-7)

5 (2-7)

7 (3-7)

4 (1-7)

0.05

Evocadas

2

2 (0-7)

3 (2-5)

5 (2-6)

2 (0-7)

0.07

Escore

16

18 (13-30)

22 (16-29)

28 (24-32)

21.5 (13-32)

0.01

30 (100%)

* Valor de p obtido pelo teste de Kruskall- Wallis.
A análise estatística não incluiu o nível analfabeto, no qual havia apenas um indivíduo.
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6.2. Validação da TICS-M
Casuística
Dentre os 504 participantes do estudo EMMA, que foram incluídos no estudo
principal entre 18/02/2011 a 31/12/2013, 114 (22,6%) não preencheram critérios de
elegibilidade (não preencheram critério diagnóstico ou apresentaram incapacidade de
falar e compreender o Português, doença aguda significativa - incluindo doenças graves
renais, hepáticas, coração, ou pulmão, ou doença neurológica aguda significativa incluindo a doença de Parkinson, tumor cerebral, hematoma subdural, esclerose
múltipla e doença de Alzheimer, de álcool e de drogas), 8 (1,6%) não possuíam
diagnóstico confirmado, 165 (32,7%) não foram encontrados ou não foram localizados
em tempo hábil para realização das entrevistas (em 6 meses ± 4 semanas) após o evento
agudo. Além disso, 85 (16,9%) morreram antes dos seis meses de acompanhamento e
42 (8,4%) pacientes se recusaram a participar. Dentre os 90 pacientes que foram
convidados para a entrevista inicial, 17 (18,9%) indivíduos não compareceram à
entrevista inicial. Tivemos 13,3% (12 indivíduos) de perda de seguimento ao longo de
duas semanas de acompanhamento. Ao final, 61 participantes com seguimento completo
até duas semanas foram incluídos neste estudo para análise de reprodutibilidade e
acurácia. Vide fluxograma abaixo.
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Figura 4 – Casuística do estudo de validação da TICS-M entre os participantes do estudo EMMA, no
período de 18/02/2011 a 31/12/2013

6.3. Características da amostra avaliada de 18/02/2011 a 31/12/2013
Analisamos 61 entrevistas completas que preencheram os critérios de inclusão e
completaram as três avaliações durante duas semanas. Dentre estes, a idade média foi
61,9 anos (± 12,28), 39 pacientes (63,9%) eram homens, 54,1% tinham uma relação
estável e 57,4% tinham de 0 a 7 anos de educação formal. Os casos de primeiro episódio
de AVC representaram 67,2% da amostra.
Dos 61 pacientes avaliados, 23% (14/61) apresentaram um rastreamento positivo
para prejuízo cognitivo pelo MEEM e dentre estes 57,1% não possuíam educação
formal. As demais características de base não tiveram relação estatisticamente
significativa com o estado demencial sugerido pelo MEEM. Vide tabela 2.
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Tabela 2. Características demográficas e clínicas dos 61 indivíduos do estudo de validação da TICS-M
participantes da coorte EMMA (Estudo de Mortalidade e Morbidade do Acidente Vascular Cerebral), de
acordo com o estado cognitivo segundo o MEEM seis meses pós-AVC, 2011-2013
Com prejuízo
Sem prejuízo
Total
cognitivo a
cognitivo a
(n=61)
p
(n=14)
(n=47)
Idade Média (anos) (± DP)

69,6 (± 10,5)

59,7 (± 11,9)

61,9 (±12,28)

Masculino

6 (42,9)

33 (70,2)

39 (63,9)

Feminino

8 (57,1)

14 (29,8)

22 (36,1)

Sem educação formal

8 (57,1)

1 (2,1)

9 (14,8)

Baixa escolaridade (1 a 7 anos)

2 (14,3)

24 (51,1)

26 (42,6)

Média escolaridade (8 a 11 anos)

1 (7,1)

11 (23,4)

12 (19,7)

Alta escolaridade (≥ 11 anos)

3 (21,4)

11 (23,4)

14 (23,0)

Branco

5 (35,7)

22 (46,8)

27 (44,3)

Negro

1 (7,1)

2 (4,3)

3 (4,9)

Mulato

8 (57,1)

16 (34,0)

24 (39,3)

Outros

0 (0,0)

7 (14,9)

7 (11,5)

até 2

6 (42,9)

12 (25,5)

18 (29,5)

≥2

6 (42,9)

21 (44,7)

27 (44,3)

Informação negada

2 (14,3)

14 (29,8)

16 (26,2)

11 (78,6)

32 (68,1)

43 (70,5)

Hemorrágico

1 (7,1)

7 (14,9)

8 (13,1)

Ataque Isquêmico Transitório

2 (14,3)

8 (17,0)

10 (16,4)

Primo AVC

10 (71,4)

31 (66,0)

41 (67,2)

Segundo ou mais

2 (14,3)

7 (14,9)

9 (14,8)

Dados insuficientes

1 (7,1)

1 (2,1)

2 (3,3)

Não se aplica

1 (7,1)

8 (17,0)

9 (14,8)

Sem sintomas ou sintomas mínimos

9 (64,3)

32 (68,1)

41 (67,2)

Sintomas moderados a graves

5 (35,7)

15 (31,9)

20 (32,8)

0,20

Sexo (%)
0,06

Nível Educacional (%)
<0,001

Raça (%)
0,26

Renda Mensal (em salários mínimos)
0,35

Tipo de AVC (%)
Isquêmico

0,70

Evento (%)
0,66

Sintomas Depressivos b (%)
0,79

Valores p obtidos pelos testes de Qui-Quadrado e t-Student
a
O prejuízo cognitivo foi classificado de acordo com o Mini Exame do Estado mental (MEEM) com os seguintes critérios: ≤ 21
pontos para o grupo de pacientes sem educação formal; corte de ≤ 22 para o grupo com baixa escolaridade (1-7 anos); corte ≤ 23
para o grupo com média escolaridade (8-11 anos); e corte ≤ 24 para o grupo com alta escolaridade (12 anos ou mais). 63
b
A gravidade de sintomas depressivos foi baseada na pontuação da Escala de Depressão de Hamilton (HDRS-31), com o seguinte
corte: < 14 pontos para “sem sintomas depressivos ou sintomas mínimos” e ≥ 14 para “sintomas depressivos moderados a grave”
(http://www.ids-qids.org).
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No geral o estado de funcionalidade avaliado pelo Rankin-M em 180 dias não
diferiu entre indivíduos rastreados como tendo prejuízo cognitivo pelo MEEM (Gráfico
4). Em relação ao estado de funcionalidade, dentre os pacientes que apresentaram
prejuízo cognitivo, 50,0% apresentava prejuízo funcional leve e 7,1% dos pacientes
apresentava prejuízo funcional moderado a grave.

Valor de p=0,64

Gráfico 4 – Avaliação de funcionalidade pela escala de Rankin-modificada (Rankin-M)-180 dias pós
evento agudo dentre os 61 participantes do estudo EMMA de acordo com o prejuízo cognitivo pelo
MEEM, 2011-2013

6.4. Distribuição dos escores dos instrumentos
A distribuição dos escores da TICS-M foi paramétrica, apresentando escore médio
de 18,82 pontos, com desvio padrão de ± 6,22 na entrevista inicial. (Gráfico 5)
Resultados semelhantes foram observados nas entrevistas telefônicas uma e duas
semanas após entrevista presencial.
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Valor médio= 18,82
(DP=± 6,22)

Gráfico 5 – Distribuição do escore da TICS-M do estudo de validação da TICS-M nos 61 participantes do
estudo EMMA, 2011-2013

A distribuição dos escores da MEEM na entrevista inicial foi não paramétrica,
apresentando escore mediano de 27 pontos com variação de 8 a 30 pontos (Gráfico 6).

Valor mediano= 27 (8-30)

Gráfico 6 – Distribuição do escore do MEEM do estudo de validação da TICS-M nos 61 participantes do
estudo EMMA, 2011-2013
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Na entrevista inicial, a distribuição do escore do MoCA foi paramétrica,
apresentando escore médio de 18,15 pontos, com desvio padrão de ± 5,67. (Gráfico 7).

Valor médio= 18,15
(DP=± 5,67)

Gráfico 7 – Distribuição do escore do MoCA do estudo de validação da TICS-M nos 61 participantes do
estudo EMMA, 2011-2013

6.5. Análise de Confiabilidade
A pontuação geral adquirida na primeira entrevista presencial na qual foi aplicada
a TICS-M (Tempo 0) revelou um escore médio de 18,8 (variando de 2-30 pontos),
independentemente do entrevistador. Após 1 semana da entrevista presencial foi
realizada entrevista por telefone (Tempo 1), na qual foi detectado escore médio de 19,6
(variando de 3 a 33 pontos). Após 2 semanas da entrevista inicial (segunda entrevista
por telefone- Tempo 2) a média do score da TICS-M foi de 20,6 (faixa de 2-38 pontos).
Uma correlação quase total do coeficiente de Pearson, mostrando boa
reprodutibilidade da TICS-M em todas as três avaliações (entrevista face-a-face e por
telefone), independentemente do observador (Tabela 3).
Resultados semelhantes foram verificados pelos coeficientes de correlação
Intraclasse nos três períodos de avaliação para ambos entrevistadores (Tabela 3). A
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análise estratificada por sexo não alterou significativamente nossos achados. O
coeficiente Alpha de Cronbach para a análise global intra-observadores nos três
períodos foi de 0,96.
Tabela 3. Análise de correlação intra-observador de Pearson e coeficiente intraclasse para os escores da
TICS-M obtidos nos 3 períodos de avaliação do estudo de validação nos 61 participantes do estudo
EMMA, 2011-2013
Amostra Total
Coeficiente Pearson
Coeficiente de Correlação
Intraclasse
TICS-M (tempo 0 e 1)

0,90 ⃰

0,90 ⃰

TICS-M (tempo 0 e 2)

0,88*

0,89*

TICS-M (tempo 1 e 2)

0,90*

0,90*

TICS-M (tempo 0 e 1)

0,97*

0,97*

TICS-M (tempo 0 e 2)

0,90*

0,90*

TICS-M (tempo 1 e 2)

0,87*

0,87*

TICS-M (tempo 0 e 1)

0,85*

0,85*

TICS-M (tempo 0 e 2)

0,89*

0,89*

TICS-M (tempo 1 e 2)

0,93*

0,93*

Taxas Intra-observador 1

Taxas Intra-observador 2

Tempo 0 corresponde à primeira avaliação (presencial) seis meses pós AVC
Tempo 1 corresponde à segunda avaliação (por telefone) 1 semana após a primeira avaliação
Tempo 2 corresponde à terceira avaliação (por telefone) 2 semanas após a primeira avaliação
* p <0,001

6.6. Análise do poder discriminativo da TICS-M
A área sob a curva (AUC) determinada pela TICS-M em comparação com a
MEEM foi de 0,89 com 95% de intervalo de confiança: 0,80-0,98 (Figura 5). No geral,
a nota de corte ≤ 14 pontos foi sugerida para o rastreio de prejuízo cognitivo de acordo
com a TICS-M numa sensibilidade de 92,0%, especificidade de 71,4%.
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Figura 5 – Curva ROC (Receiver Operating Characteristics) da TICS-M
comparada ao MEEM sugestivo de prejuízo cognitivo do estudo de validação nos 61 participantes do
estudo EMMA, 2011-2013

Foi encontrada uma AUC semelhante à encontrada para o TICS, na comparação
do MoCA com MEEM: 0,94 (95% IC: 0,87-1,00) (Figura 6). Assim como, o ponto de
corte para o rastreio de prejuízo cognitivo também foi bastante semelhante; ≤ 15 pontos
com base numa sensibilidade de 93,6% e especificidade de 85,7%.

F
Figura 6 – Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) do MoCA
comparado ao MEEM sugestivo de prejuízo cognitivo do estudo de validação nos 61 participantes do
estudo EMMA, 2011-2013
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6.7. Análise de Fatores
Para a análise de fatores foram incluídos os dados coletados na etapa de tradução e
adaptação da TICS-M (30 participantes) e na etapa de validação (61 participantes).
Além disso, foram incluídos também outros 12 participantes que foram entrevistados no
Tempo 0 da etapa de validação e que foram perdidos no seguimento (Tempo 1 ou 2) e
portanto não haviam sido incluídos nas principais análises. Totalizando o número de 103
entrevistas utilizadas nesta análise exploratória.
Esta análise utilizou o método Análise de Componentes Principais (ACP) com
rotação oblíqua conforme descrito previamente. Outras possibilidades de análise foram
testadas. Em outra análise feita através do método de Fatoração pelos Eixos Principais a
amostra apresentou variação insuficiente em 4 itens do questionário. Consideramos,
portanto a opção da ACP com rotação oblíqua por apresentar grande variação entre os
fatores na maioria dos itens.
A amostra apresentou coeficiente de fatorabilidade 0,78 pelo teste Kaiser-MeierOlkin (KMO) sendo o mínimo aceitável de 0,60, demonstrando boa adequação. O teste
de esfericidade de Bartlett apresentou significância <0,001, demonstrando boa
correlação entre os itens, favorecendo o modelo de fator.
Três fatores estatisticamente significativos foram identificados (Tabela 4):
Fator A – domínio de memória de trabalho e atenção – agrupando quatro itens
"a contagem regressiva de 100 menos 7", "contagem regressiva de 20 a 1," "informação
("atual presidente")", "Opostos ("oposto de leste?")".
Fator B – domínio de memória recente e tardia – agrupa quatro: "lista de 10
palavras de memória imediata", "lista de 10 palavras lista de memória tardia", nomeação
"planta espinhosa verde que vive no deserto (Cactus)" e "repetir a frase ("Igreja
Presbiteriana")".
Fator C – domínio da orientação – agrupa quatro itens: "orientação", "idade",
"telefone" e "informação ("governador atual")".
O item 7 - "nomeação ("o que as pessoas usam para cortar papel - tesoura")"- não
apresentou variação na amostra e foi excluído das análises fatoriais.

62
Tabela 4 – Matriz padrão dos fatores identificados pelo método de Análise dos Componentes Principais
(ACP) do total de participantes de ambas fases de tradução/adaptação transcultural e de validação da
TICS-M na sub-amostra de 103 pacientes do estudo EMMA, 2011-2013
FATOR
ITEM

A

B

C

1

Orientação

0,74

2

Idade

0,83

3

Telefone

0,73

4

Lista de 10 palavras de memória imediata

5

Cálculo

0,71

6

Contagem regressiva de 20 para 1

0,69

8

Nomeação ("planta verde encontrada no deserto" - cactus)

9

Informação ("presidente atual?")

10

Informação ("governador atual?")

11

Opostos (“oposto de oeste?”)

12

Repetir a frase ("Igreja Presbiteriana")

0,41

13

Lista de 10 palavras de memória tardia

0,89

0,86

0,31
0,36
0,35
0,78

Autovalores

4,06

1,24

1,12

Variância (%)

33,81

10,30

9,36

Correlação entre os fatores

1,00

Método de Extração: Análise de Componentes Principais (ACP)
Método de rotação: Oblíquo com normalização de Kaiser
Critério de retenção no fator > 0,30 (cargas < 0,3 foram omitidas)

3,27

1,00

3,89

3,29

1,00
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7. Discussão
7.1. Tradução e Adaptação Transcultural
A TICS-M traduzida e adaptada para o português do Brasil no presente projeto
apresentou no geral boa compreensão, com poucos questionamentos por parte dos 30
indivíduos não clínicos que responderam ao questionário. O nível educacional
influenciou de maneira positiva apenas nas questões relacionadas à memória (palavras
lembradas e evocadas). De acordo com Beaton et al. (2000), a equivalência de um
instrumento com sua versão original deve ser avaliada em quatro aspectos: a semântica
(significado), idiomáticas (coloquialismo), experimental (hábitos) e conceitual.
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Todas

as respostas dadas pelos entrevistados foram consideradas de acordo com os seguintes
critérios: (1) a compreensão do conteúdo da instrução e (2) a qualidade do desempenho
da tarefa. A partir desta análise, os resultados demonstraram boa compreensão do
instrumento e necessidade das seguintes adaptações:
Na questão 3 (Qual é o número do seu telefone?), a solicitação de indicação do
código de área do telefone não foi mais exigida;
Na questão 8 (Qual é a planta verde cheia de espinhos encontrada no deserto?),
qualquer resposta com nome de planta regional da família das cactáceas foi aceita;
Na questão 12 (Repita a frase: Igreja Presbiteriana) a expressão foi adaptada da
tradução literal que seria “Metodista Episcopal” para “Igreja Presbiteriana”, permitindo
melhor compreensão da expressão.
7.2. Validação
Sabe-se que o a lesão causada pelo AVC caracteriza-se como fator de risco
independente para surgimento de alteração cognitiva em pacientes pós-AVC em um
processo degenerativo. 21, 25 Outros fatores também estão associados com a gravidade do
dano cognitivo pós-AVC como idade, sexo, nível sócio econômico e comorbidades
prévias. 21-23
Na subamostra de 61 indivíduos participantes do estudo EMMA, foi observada
uma frequência de 23% sugestiva de prejuízo cognitivo pós-AVC rastreada pelo MEEM
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seis meses após o evento agudo. O nível de escolaridade esteve positivamente associado
ao estado demencial rastreado pelo MEEM. Em nosso estudo observamos que quase
60% dos 61 indivíduos rastreados como tendo prejuízo cognitivo pelo MEEM não
possuiam educação formal. Este fator foi levado em consideração para a classificação
de prejuízo cognitivo previamente descrito na literatura. 63
Na maioria dos estudos, principalmente os realizados em outras populações não
brasileiras, o nível educional não foi levado em consideração para avaliação do estado
cognitivo. 37,43,45,46
Ainda em relação aos fatores que poderiam estar associados ao estado cognitivo,
o estado depressivo assim como outras características de base não se associou à prejuízo
cognitivo sugerida pelo MEEM.
A maior parte dos estudos que avalia o prejuízo cognitivo sugere uma associação
com depressão pós-AVC.

26-35

Dentre os possíveis sintomas presentes no TDM, ao

menos dois grupos de sintomas envolvem domínios da cognição: retardo ou lentificação
psicomotora e diminuição da capacidade de pensar, de concentrar-se ou de tomar
decisões. 36
Em relação à confiabilidade, a TICS-M revelou ser um instrumento bastante
reprodutível demonstrado pelas correlações intra-observadores nos três momentos nos
quais a entrevista foi aplicada tanto de maneira presencial como por telefone.
Desdmond et al. (1991) em seu estudo avaliou a reprodutibilidade da TICS-M
em uma amostra com 36 pacientes pós-AVC e 36 controles. Este estudo demonstrou
uma alta reprodutibilidade entre os pacientes acometidos por AVC (r=0,90, p <0.001). 43
Em relação à acurácia, a área sob a curva (AUC) determinada para a TICS-M em
comparação com MEEM foi de 0,89 (intervalo de confiança 95%: 0,80-0,98). O ponto
de corte sugerido para TICS-M foi maior ou igual a 14 pontos (escala de 0-39 pontos)
para rastrear prejuízo cognitivo com sensibilidade de 91,5% e especificidade e 71,4%.
Resultados semelhantes foram observadas com o MoCA.
Como já relatado previamente, os pontos de corte sugeridos para rastrear
prejuízo cognitivo podem sofrer influência da idade, da escolaridade e da amostra sob
estudo. 53,56-60 Além disso, pacientes pós-AVC tendem a apresentar uma pontuação mais
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baixa do que a literatura sugere como corte para a população geral. 62
Seo et al. (2010) avaliaram demência entre 230 idosos comparando a TICS-M ao
MEEM. Considerando uma de sensibilidade de 88,2% e especificidade de 90,0%, num
ponto de corte ≤ 23 pontos para demência.

49

Os participantes que apresentaram

demência para Seo et al. (2010) apresentaram média de 5,23 (DP ± 4,44) anos de
estudo, enquanto que os participantes sem prejuízo cognitivo apresentaram escolaridade
média de 8 (DP ± 4,61) anos.

49

O baixo desempenho dos participantes rastreados com

demência por Seo et al. poderia estar mais associado à baixa escolaridade para o corte ≤
24 pontos sugerido.
Um estudo realizado no Reino Unido sugeriu um escore na TICS-M ajustado
para pacientes pós-AVC.

37

Na comparação da TICS-M com o R-CAMCOG em uma

amostra de 64 pacientes pós-AVC (idade média de 72 anos), o ponto de corte sugerido
para o rastreio de demência pela TICS-M é ≤ 17 pontos (80% de sensibilidade e
especificidade de 95%). 37
Outro aspecto relevante encontrado nas análises foi em relação à distribuição dos
itens do questionário pelos domínios cognitivos. Através da análise de fatores
determinamos três domínios (memória de trabalho e atenção; memória recente e tardia,
e orientação). Além disso, um dos itens (“O que geralmente as pessoas usam para cortar
papel? Resposta: tesoura”) foi suprimido por não apresentar variação na amostra.
Em seu estudo, Berg et al. (2012) analisaram os domínios avaliados pela TICSM a partir de uma amostra de 243 participantes e sugeriu 4 domínios (memória verbal;
orientação; linguagem/raciocínio e atenção).73 O baixo número de participantes
envolvidos em nosso estudo pode ter influenciado na diferença de domínios sugerido
pela nossa análise. Além disso, o estudo de Berg et al. (2012) também demonstrou
associação dos domínios avaliados na TICS-M com os domínios avaliados em uma
bateria de testes neuropsicológicos padronizados e verificou modesta correlação
(r=0,02-0,48). 73
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7.3. Limitações do estudo
Nosso estudo possui algumas limitações como relatadas a seguir:
- Utilização do MEEM como instrumento padrão para comparação com a TICS-M Instrumentos de rastreio de demência como o MEEM não apresentam boa acurácia para
diferenciar os diversos subtipos de comprometimento cognitivo leve ou moderado.
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Portanto em nosso estudo a princípio só pudemos identificar pontos de corte sugestivos
para prejuízo cognitivo pós-AVC, sem avaliação da intensidade do acometimento
cognitivo.
- Viés de seleção da amostra - No total, 23% (114/504) dos participantes do estudo
EMMA foram excluídos desta validação por não preencherem critérios de inclusão e
8,4% (42/504) se recusaram a participar. Tivemos 32,7% (165/504) de pacientes que
não foram encontrados ou não foram localizados em tempo hábil para realização das
entrevistas (em 6 meses ± 4 semanas). Além disso, tivemos 17% (85/504) dos pacientes
evoluindo a óbito antes da avaliação cognitiva. Portanto não podemos descartar um viés
de seleção da amostra avaliada que poderia ter menor comprometimento da função
cognitiva comparativamente com a amostra do estudo EMMA não incluída no estudo.
Ainda, observamos que 16% (12/73) não completaram todo o seguimento da
fase de validação. Apesar disso, foi encontrada uma frequência de prejuízo cognitivo de
23% pelo MEEM, o que se assemelha a relatada por estudos prévios de até 30%. 23
- Não utilização de bateria cognitiva específica - Não foi realizada comparação da
TICS-M com uma bateria cognitiva mais específica, a fim de possibilitar uma análise
para detecção de prejuízo cognitivo mais leve ou mesmo confirmar um quadro de
demência. 53,54
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8. Conclusão
Nossos resultados mostraram que no geral as propriedades psicométricas da
TICS-M foram mantidas ao longo do processo de validação. Três domínios foram
identificados pelo questionário (memória de trabalho; memória recente e tardia, e
orientação), com exclusão de apenas uma questão; determinando, portanto a integridade
do questionário em quase sua totalidade após o processo de adaptação/tradução para a
versão brasileira. Assim, o presente estudo sugere que a versão brasileira em Português
da TICS-M é um instrumento confiável e de fácil aplicação (entre 5-10 minutos) para
avaliação do estado cognitivo por telefone em indivíduos acometidos por AVC.
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9. Perspectivas do estudo
Este estudo se caracteriza por ser uma primeira avaliação da cognição por
telefone realizada em Português do Brasil entre os pacientes com AVC. Do nosso
melhor conhecimento, não há ferramentas compatíveis para rastrear prejuízo cognitivo
após o AVC por telefone validado para população brasileira.
Temos como perspectiva utilizar uma bateria neurocognitiva mais específica,
que inclusive já foi aplicada na população do presente estudo, mas ainda está em fase de
interpretação pelos pesquisadores responsáveis. Nosso objetivo seria a comparação
dessa bateria com a TICS-M possibilitando assim o rastreamento de casos com prejuízo
cognitivo leve a moderado ou mesmo demência. Além disso, a TICS-M já está sendo
aplicada no seguimento por telefone na coorte EMMA a fim de incrementar a amostra
possibilitando uma análise estatística mais robusta.
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11. Anexos
11.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
A equipe de pesquisadores responsável pelo desenvolvimento do projeto “Vigilância
Epidemiológica da Doença Cerebrovascular. The WHO STEPwise approach to stroke surveillance
aplicado no Distrito Escola do Butantã, São Paulo (SP), Brasil, solicita a participação de V. Sa. na
resposta do questionário que será apresentado agora e, depois da alta do Hospital Universitário. O Sr (a)
poderá ser contatado após a alta hospitalar por telefone ou ainda poderá ser convocado para avaliação
clinica no hospital. O Sr (a) também poderá ser reconvocado para realização de exames de imagem
cerebrais, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética para acompanhamento do seu
quadro neurológico ao longo do estudo.
O objetivo dessa pesquisa é verificar os fatores que influenciam o atendimento médico e
hospitalar dos pacientes, além dos fatores que interferem na evolução do derrame cerebral também
chamado de acidente vascular cerebral. Esse conhecimento é importante para planejar o atendimento para
esse tipo de paciente. Além disso, será feita coleta de sangue para armazenamento em banco de material
genético utilizado como marcador bioquímico.
A equipe esclarece que V.Sa. ou o seu parente terá acesso, a qualquer tempo, às
informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir
eventuais dúvidas. Informamos que não estamos alterando em nada a conduta médica, simplesmente
anotando o ocorrido.
A equipe se compromete a salvaguardar a confidencialidade, o sigilo e a privacidade das
respostas de V.Sa. as perguntas do questionário, ficando V.Sa. desobrigado de participar no futuro
sem qualquer prejuízo de atendimento no Hospital Universitário.
Qualquer dúvida adicional, favor entrar em contato com o responsável pela pesquisa: Prof. Dr.
Paulo Andrade Lotufo, Hospital Universitário, Av. Prof. Lineu Prestes, 2565- Cidade Universitária –
05508-900 – São Paulo-SP, telefone: 3039-9201 e-mail: palotufo@hu.usp.br.
Agradecendo a participação de V.Sa., subscrevo-me. Atenciosamente
Prof. Dr. Paulo Andrade
Lotufo
1. Nome do Paciente
2. Sexo M ( ) F ( )
5. Endereço
7. Responsável
8. Sexo M ( ) F ( )
11. Endereço

3. N° Identidade

4. Data de Nascimento
6. Telefone

9. N° Identidade

10. Data de Nascimento
12. Telefone

“Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participa do presente Projeto de Pesquisa”.
São Paulo (SP) ( /

/

)

Assinatura do participante ou responsável legal_____________________________________
Assinatura do pesquisador______________________________________________________
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11.2. TICS - Telephone Interview for Cognitive Status
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11.3. Ficha de Triagem
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11.4. STEP
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11.5. TICS-M
Entrevista Telefônica para Avaliação do Estado Cognitivo - versão modificada
(TICS-M)
Pontuar ‘1’ para cada resposta correta e
‘0’ para incorreta
Orientação
1. (i) Que dia da semana é hoje?
(ii) Qual a data de hoje?

Dia
Dia
Mês
Ano

(iii) Em qual estação nós estamos?

Estação

2. Qual é sua idade?

Idade

3. Qual é o seu número de telefone?

número

Registro / Memória imediata
4. Eu vou ler uma lista de 10 palavras. Por favor, ouça
com atenção e tente gravar estas palavras na sua
memória. Quando eu terminar, você tem que me dizer
todas as palavras que você lembrar, não importa a
ordem. Você está pronto (a)?
Agora, me diga todas as palavras que você conseguir
lembrar

Cabana
Cachimbo
Elefante
Peito
Seda
Teatro
Relógio
Chicote
Travesseiro
Gigante

88
Atenção / Cálculo
5. Por favor, quanto é 100 menos 7?

93

Agora continue diminuindo 7 do número que sobrar

86

até que eu peça para você parar.

79
72
65

6. Por favor, conte de 1 a 20, só que de trás para frente Sem erros

Memória de compreensão, semântica e episódica recente
7. O que as pessoas geralmente utilizam para cortar

Tesoura

papel?
8. Qual é a planta verde cheia de espinhos encontrada

Cactus, macambira,

no deserto?

mandacaru, palma
ou similar

9. Quem é o atual presidente do Brasil ?

Nome completo

10. Quem é o atual governador de São Paulo?

Nome completo

(adaptar pergunta conforme Estado)
11. Qual é o oposto de Leste?

Oeste

Linguagem / Repetição
12. Por favor, repita isso: Igreja Presbiteriana

Exatamente correto

13. Por favor, repita a lista de 10 palavras

Cabana

que eu li anteriormente

Cachimbo

Evocação tardia

Elefante
Peito
Seda
Teatro
Relógio
Chicote
Travesseiro
Gigante
Máximo de
39 pontos
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11.6. Mini Exame do Estado Mental

Mini Exame do Estado Mental
ORIENTAÇÃO NO TEMPO
Em que ano nos estamos? ( ) Em que estação do ano nós estamos? ( ) Em que mês nos estamos? ( )
Em que dia da semana nós estamos? ( ) Em que dia do mês nós estamos? ( )

__ / 5

ORIENTAÇÃO NO ESPAÇO
Em que Estado nós estamos? ( ) Em que cidade nós estamos? ( ) Em que bairro nós estamos? ( )
O que é este prédio em que estamos? ( ) Em que a andar nós estamos? ( )

__ / 5

REGISTRO
Agora preste atenção. Eu vou dizer três palavras e o(a) Sr.(a) vai repeti-las quando eu terminar. Certo? As
palavras são: CARRO (pausa), VASO (pausa), BOLA (pausa).
Agora repita as palavras para mim. (Permita 5 tentativas mas pontue apenas a primeira) Carro ( ) Vaso ( )
Bola ( )

__ / 3

ATENÇÃO E CÁLCULO
Agora eu gostaria que o(a) Sr.(a) subtraísse 7 de 100 e do resultado subtraísse 7. Então, continue subtraindo
7 de cada resposta até eu mandar parar. Entendeu? (pausa) Vamos começar: quanto é 100 menos 7?
93 ( ) 86 ( ) 79 ( ) 72 ( ) 65 ( )
Se não atingir o escore máximo, peça: Soletre a palavra MUNDO. Corrija os erros de soletração e então
peça: Agora soletre a palavra MUNDO de trás pra frente:
O( ) D( ) N( ) U( ) M( )

__ / 5

MEMÓRIA DE EVOCAÇÃO
Peça: Quais são as três palavras que eu pedi que o(a) Sr.(a) memorizasse? (Não forneça pistas)
Carro ( ) Vaso ( ) Bola ( )

__ / 3

LINGUAGEM
Aponte o lápis e o relógio e pergunte: O que é isto? Relógio ( ). O que é isto? Lápis ( )

__ / 2

Agora eu vou pedir para o(a) Sr.(a) repetir o que eu vou dizer. Certo?
Então repita: NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ ( )

__ / 1

Agora ouça com atenção porque eu vou pedir para o(a) Sr.(a) fazer uma tarefa. (pausa) Pegue este papel com
a mão direita (pausa), ( )
com as duas mãos dobre ao meio (pausa), ( )
em seguida jogue-o no chão. ( )
__ / 3
Por favor, leia isto e faça o que está escrito no papel. Mostre ao examinado a folha com o comando:
Feche os olhos ( )

__ / 1

Por favor, escreva uma sentença. Se o paciente não responder, peça: Escreva sobre o tempo. Coloque na
frente do paciente um pedaço de papel em branco e um lápis ou caneta ( )

__ / 1

Por favor, copie esse desenho.

__ / 1
Total __ / 30
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11.7. MoCA
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11.8. PHQ-9
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11.9. HDRS-31

93

94

